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A téma rövid leírása4:
Az emberiség többsége napjainkra városokban él. A városi lét intenzív és
pazarló. Épületeink építése, fenntartása, bontása a fejlett vagy annak tartott
társadalmakban a primer energia felhasználás 30-40%-ért a CO2 kibocsátás
30-35%-ért felelősek. Ennek súlyát felismerve az Európai Parlament és a
Bizottság 2010-ben elfogadta EPBD „re-cast”-ot (2010/31/EU). Ez az irányelv
szabályozza az új építésű épületek energetikai teljesítőképességét. Az ebben
megfogalmazottak szerint - két lépésben (2018, 2020) - minden új vagy
jelentős felújításon áteső építés csak úgy engedélyezhető, ha bizonyítottan
közel nulla energia felhasználású. Az előttünk álló évtized lázas kereséssel és
kutatással kell teljen, annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő
építészeti, mérnöki megoldásokat, ennek a célnak az eléréséhez. Mára
azonban tudjuk, hogy a megoldás a komplex városszöveti szemléletben rejlik.
Sok olyan befolyásoló körülmény van, mely az épületléptéktől elszakadva,
azonban azokból kiindulva meghatározza egy települési egység, szomszédság,
városrész, városi szövet energiafelhasználását, anyagáramát. Ezek között
megtaláljuk a hősziget jelenséget éppúgy, mint a városi szövet eltérő
funkcionális egységeinek szinergiára épülve „együttdolgozásának” lehetőségét.
Különösen nagy kihívás ezen összefüggések felkutatása és elemzése egy
történeti városszövetben, mint például Budapest belső kerületeinek
épületállománya.
A kutatás az irodalmi alapok megismerése után definiálja és esetlegesen
újraértelmezi a net zéró városszövetet. Külön figyelmet szentel a komplex
városi metabolizmus alapú szemlélet értelmezésének és számszerűsítésének a
kijelölt városi környezetben. A konklúziónak nem csupán elméleti, hanem
jelentős gyakorlati hasznossággal is rendelkeznie kell, mely lehetővé kell tegye
annak a szabályozási környezetbe történő hasznosulását is.
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Nettó zéró energiás történeti városszövet
Az emberiség többsége napjainkra városokban él. A városi lét intenzív és
pazarló. Épületeink építése, fenntartása, bontása a fejlett vagy annak tartott
társadalmakban a primer energia felhasználás 30-40%-ért a CO2 kibocsátás
30-35%-ért felelősek. Ennek súlyát felismerve az Európai Parlament és a
Bizottság 2010-ben elfogadta EPBD „re-cast”-ot (2010/31/EU). Ez az irányelv
szabályozza az új építésű épületek energetikai teljesítőképességét. Az ebben
megfogalmazottak szerint - két lépésben (2018, 2020) - minden új vagy
jelentős felújításon áteső építés csak úgy engedélyezhető, ha bizonyítottan
közel nulla energia felhasználású. Az előttünk álló évtized lázas kereséssel és
kutatással kell teljen, annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő
építészeti, mérnöki megoldásokat, ennek a célnak az eléréséhez.
A modern építészet a ’60-as ’70-es években kezdett foglalkozni a
fenntarthatóság és energiahatékonyság kérdésével. A téma hazai irodalma a
90-es évek végére rendelkezett alapművekkel, melyek a nemzetközi irodalom
feldolgozása mellett kézzelfogható tanácsokat is megfogalmaztak a hazai
tervezési gyakorlat számára (Zöld, A., 1999). A 2000-es évekre mind az
építőiparban használt anyagok ugrásszerű megszaporodása, mind a tervezési
metodikák és technikák - első sorban a számítógépes szimulációk megjelenése
- szükségessé tették, hogy az irodalom egy újabb generációja jelenjen meg.
Egyes épület alkotókról (Herzog, T., Krippner, R., Lang; W., 2004) vagy
komplex épülettervezési stratégiákról (Hausladen, G., Saldanha, de M., Liedl,
P., Sager, C., 2005; Daniels, K., Hamman, E. R., 2009) készültek átfogó, az
épületléptéket alapul vevő, jól használható alapművek.
Mára egyértelművé vált, hogy a megoldás a komplex városszöveti
szemlélteben rejlik. A csupán épületléptékű szemlélet nem vezethet sikerre
(Steemers, 2003). Sok olyan befolyásoló körülmény van, mely az
épületléptéktől elszakadva, azonban azokból kiindulva meghatározza egy
települési egység, szomszédság, városrész, városi szövet energiafelhasználását
(Colombert, M. et al, 2011), energetikai potenciálját (Droege, P., 2006),
anyagáramát (Acebillo, J., 2012). Ezek között megtaláljuk a hőszigetjelenséget
éppúgy, mint a városi szövet eltérő funkcionális egységeinek szinergiájára
épülő lehetőségét vagy a beépítési környezetet (Gál, T., & Unger, J., 2013).
Különösen nagy kihívás ezen összefüggések felkutatása és elemzése egy
történeti városszövetben, mint például Budapest belső kerületeinek
épületállománya.
A kutatás alapkérdése, hogy olyan történeti városszövetben, mint például a
budapesti belső kerületek, megvalósítható-e egy olyan épülettömb vagy
városrész léptékű felújítás, melynek során ez a szövet nettó zéró energia
felhasználású lesz?

A kérdés kettős:
• Ennek a speciális épületállománynak milyen szintig és milyen
eszközökkel csökkenthető az energiafelhasználása és anyagárama?
• Milyen potenciállal rendelkeznek az épületek az energiatermelés terén?
A szakirodalom bővelkedik ellentmondásokban a „net zéró” épületek
fogalmával kapcsolatosan (Torcellini, P. et al, 2006). A kutatás kezdeti
szakaszában meghatározásra kerül a tudományos tevékenység szempontjából
releváns fogalmi kör mely kiterjesztésre kerül a városszöveti léptékre. Ebből a
szempontból fontos nem csupán az energetikai, hanem a teljes metabolizmus
vizsgálata (Newman, P. W. G., 1999).
A kutatás során kidolgozásra kerül az az osztályozási rendszer, mely alapján
tipologizálható
Budapest
belső
városszövete
energetikai,
környezeti
szempontok alapján.
Egy kiválasztott tömbben/tömbökben fel kell mérni az épületállomány
energiaigényét, nyersanyag áramait. Ki kell számítani a területen a
közlekedésből származó energiaigényt. Fel kell mérni a meglévő zöldfelületet.
Az összegyűjtött adatokból számítandó a terület összesített energiamérlege és
anyagárama. Ezeket az értékeket össze kell vetni a modern szimulációs
eszközökkel nyert adatokkal, ezáltal validálhatók a számított eredmények.
Elemezni és számítani (szimulálni) kell a megújuló energiaforrások
kihasználásának lehetőségeit.
A munka végén vizsgálatok eredményeire támaszkodva konkrét ajánlásokat,
tervezési, fejlesztési irányokat kell megfogalmazni, mely hozzásegít ennek a
különleges épületállománynak a nettó zéró energia szintre történő
felújításához és anyagáramainak optimalizálásához.
Folyamatban lévő kutatásokhoz való kapcsolódási lehetőségek és a
gyakorlati hasznosítás:
A jelöltnek több FP7-es kutatáshoz van csatlakozási lehetősége, melyek
részben átfedésben vannak a kiírt témával: FASUDIR (www.fasudir.eu),
A2PBEER (http://www.a2pbeer.eu/). Az elért eredmények ezáltal stratégiai
EU-s anyagokba történő beépülésére közvetlen lehetőség van, valamint a
nemzetközi kutatói, szakmai és döntéshozói közösség számára is könnyen
elérhető lesz.
A kiíró vezető szerzője volt a BUDAPEST 2030 „Klíma és Energia” c. fejezetnek,
mely a főváros hosszútávú fejlesztési stratégiáját fektetett le. A jelenleg is
folyamatban lévő fővárosi ITS-ben ezen témakörnek a kidolgozása is feladata.
Az új eredmények folyamatosan tudnak beépülni a fővárosi stratégiai
anyagokba, valamint más települések releváns anyagaiba, mind hazai mind
nemzetközi szinten.
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